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HÄMEEN HEVOSJALOSTUSLIITON TOIMISTO 
 

toiminnanjohtaja: Anu Kantala 

Tammelan puistokatu 24 B 28 

33100 TAMPERE 

p. 0400 454 840 (huom. vanha lankanumero jää pois käytöstä) 

Lisäksi satunnaisesti apuna toimistolla Lotta Laine 
 

hameenhjl@gmail.com (HUOMAA UUSI SÄHKÖPOSTIOSOITTEEMME!) 

www.hevosjalostusliitot.fi/hame 

olemme myös Facebookissa ja Instagramissa 

Ajankohtaiset koulutuksen ym. löydät parhaiten Facebookista 

 

Ennen toimistolla asiointia kannattaa varmistaa, että olemme paikalla! 
 

mailto:hameenhjl@gmail.com
http://www.hevosjalostusliitot.fi/hame


Hämeen hevosjalostusliiton johtokunta 2021 
 
 
PJ Mikko Salminen, Somero p. 040 - 558 5427, mikkojukka.salminen@gmail.com   
VPJ Saku Mikkola, Längelmäki p. 0400 - 630518, mikkola.saku@gmail.com 
Olavi Inkinen, Nokia                          p. 040 - 706 1239, olavi.inkinen@luukku.com 
Hanna Jartti, Virrat                            p. 050 – 305 4679, jartti.hannam@gmail.com 
Heikki Järvensivu, Nokia/H:kyrö p. 050  61115, heikki.jarvensivu@sastamala.fi 
Katja Kannisto, Hattula  p. 050 - 569 6403, kannistokatja@gmail.com  
Miia Myllymäki  p.  040-8232299, miia.myllymaki@hevosopisto.fi 
Lassi Okkolin, Janakkala p. 0400 - 824 145, lassi.okkolin@okline.fi 
Marko Pessi, Tampere                      p. 040 – 750 0599, adamstable@adamstable.net 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sähköinen omistajanvaihdos 
Rekisteröidyistä hevosista on mahdollista tehdä omistajanvaihdos osoitteessa heppa.hippos.fi/omatalli. 
1.1.2020 alkaen kaikki omistajanvaihdokset hoidetaan Suomen Hippokseen suoraan, eikä niitä voida enää 
käsitellä hevosjalostusliitoissa tai raviradoilla. Tämän jälkeen omistajatietoja ei enää merkitä hevosten 
passeihin eikä passeja tarvitse toimittaa Hippokseen, vaan omistajanvaihdos ja myyjän omistajatodistus 
riittävät. Omistajatodistuksen vaihtuvat myös hiljalleen uuden mallisiin todistuksiin, joissa myös 
omistajanvaihdosilmoitus on todistuksen alaosassa. HUOM! Rekisteröimättömästä varsasta 
omistajanvaihdosta ei voi tehdä sähköisesti, vaan se toimitetaan paperilomakkeella ko. rotua 
rekisteröivälle henkilölle jalostusosastolle. Myös kuva/skanni kelpaa. Ennen rekisteröinnin valmistumista 
tehty omistajanvaihdos on maksuton. 
 

C-ajolupakoulutus ja vastuuvalmentajatentti on tarjolla Teivossa seuraavan kerran joko 

keväällä tai alkusyksystä 2021. Tarkempi aikataulu julkaistaan myöhemmin. Vastuuvalmentajakoulutuksen 
voi suorittaa myös sähköisesti Hippoksen Hipposakatemia-koulutusalustalla ja käydä sen jälkeen 
tenttimässä hevosjalostusliiton toimistolla. Lisätiedot Hipposakatemiasta Helena Hyvämäki-Mäenpäältä 
Hippoksesta Puh. 040 6464609, sähköposti helena.hyvamaki-maenpaa@hippos.fi. 
 

Varsojen tunnistaminen ja tuontihevosten identiteetin varmentaminen: 

 

toiminnanjohtaja Anu Kantala tunnistaa koko liiton alueella, p. 0400-454840 

 

aputunnistaja Forssan ja Ypäjän seudulla ell Jukka Kilpinen p. 0500-481679  
 

aputunnistaja Hämeenlinnan seudulla Lotta Laine (tunnistustehtävät toistaiseksi liiton 

toimiston kautta) 

 

Viralliset ponimittaukset: 

Anu Kantala ja Lotta Laine ovat hevosjalostusliiton virallisia ponimittaajia ravi- ja 

ratsuponeille. Jukka Kilpinen tekee ratsuponien mittauksia eläinlääkärinä. 

mailto:olavi.inkinen@luukku.com
mailto:heikki.jarvensivu@sas#tamala.fi


Särkisaaren orivarsalaitumella Hämeenlinnan Hauholla on tällä hetkellä kaikki paikat 

varattuja. Kannattaa kuitenkin ilmoittautua jonoon, sillä paikkoja saattaa vapautua vuodenvaihteen 
jälkeen. 
 

Hevosten pitopaikkarekisteriin tulee tehdä ilmoitus kaikista hevosten pitopaikoista, myös niistä, 

joissa on vain yksi hevonen tai esimerkiksi vain kesälaidun. Ilmoitus tehdään ennen toiminnan alkamista. 

Ilmoitus tehdään Ruokavirastolle paperilomakkein tai epr.ruokavirasto.fi. Lisätietoa Ruokavirastosta: 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-

rekisterointi/hevoselaimet/hevoselaimen-pitajan-ja-pitopaikan-rekisterointi/  

Mikäli pitopaikassa on vähintään kuusi täysikasvuista hevosta, toiminta katsotaan ammattimaiseksi tai 

muuten laajamittaiseksi ja toiminnasta tulee ilmoittaa Aluehallintovirastoon. HUOM! Tässä täysikasvuiseksi 

katsotaan vähintään 24 kuukautta vanhat hevoset, eli myös kaksivuotiaat. 

21.4.2021 alkaen pitopaikan tulee pitää kirjaa siellä olevista hevosista. Kirjanpitoon tulee merkitä 

hevosten saapumis- ja lähtöpäivät sekä myös hevosten syntymät ja kuolemat. Tällä hetkellä riittää, että 

kirjanpito on pitopaikassa ja se on esitettävissä viranomaisille pyydettäessä. Suomen Hippoksen Omatalli-

palvelussa on mahdollisuus pitää kirjanpitoa sähköisesti. 

 

Varsojen tunnistukset ovat parhaillaan käynnissä. Tavoitteena on saada suurin osa tehtyä jouluun 

mennessä. Pääsääntöisesti otamme itse yhteyttä tunnistusajan sopimiseksi, mutta toki tunnistuslistoilta 

saattaa joskus puuttua joku varsa. Kannattaa siis ottaa yhteyttä, jos yhtydenottoa ei kuulu tai varsan 

tunnistuksella on kiire. Nykyisen lainsäädännön mukaan tunnistamatonta varsaa ei saisi siirtää tilalta pois 

ilman emää.   

Tunnistusta varten varsan tulisi olla käsiteltävissä ja myös kohtuullisen puhdas, jotta väri ja merkit saadaan 

kirjattua ylös. DNA-testi tehdään jouhista, jotka nypitään mieluiten hännästä. Hännän tulisi siis olla kuiva. 

On myös suositeltavaa, ettei varsaa olisi matolääkitty 2 viikon sisällä ennen jouhinäytteen ottoa. 

Varsojen rekisteröintiin on tullut laskutuksen osalta muutos: Suomen Hippos laskuttaa dna-näytteiden 

laboratoriokulut. Kun tämä lasku on maksettu, passi toimitetaan omistajalle. Ruokavirasto puolestaan 

laskuttaa tunnistuksen ja passin, viraston laskutus toimii neljä kertaa vuodessa, joten on mahdollista että 

ensin tulee passi ja vasta sen jälkeen Ruokaviraston lasku. Maksut lähtevät laskutukseen vasta siinä 

vaiheessa, kun varsan rekisteröinti on valmis ja sille tehdään passi Hippoksessa. Kaikki maksut menevät 

automaattisesti rekisteröintihetken omistajalle. Tämä kannattaa huomioida, jos varsa vaihtaa omistajaa 

ennen rekisteröinnin valmistumista. 

21.4.2021 voimaan tullut EU:n eläinterveyssäädöstö määrää mm. hevosten rekisteröinnistä. Ruokavirasto 

on näissä asioissa toimivaltainen viranomainen, ja lisätietoja löyhdät sivuilta: 

https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/hevoselaimet/ 

 

HÄMEEN HEVOSJALOSTUSLIITTO TOIVOTTAA  

KAIKILLE HYVÄÄ JOULUNAIKAA! 
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